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SĐRKÜLER         Đstanbul, 07.07.2010 
Sayı: 2010/92         Ref: 4/92 
 
 
Konu: 
20.06.2010 TARĐHĐNDEN ĐTĐBAREN VEYA BU TAR ĐHTEN ÖNCE DÜZENLENEN 
VEYA TEMD ĐT EDĐLEN PASAPORTLARA DA ĐR HARÇ BEDELLER ĐNDEN ĐADE 
YAPILIP YAPILMAYACA ĞI KONUSUNDA 2010/1 SAYILI HARÇLAR KANUNU 
ĐÇ GENELGESĐ YAYINLANMI ŞTIR  
 
20.06.2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07.06.2010 tarihli ve 2010/512 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (6) sayılı tarifenin "I- 
Pasaport Harçları" bölümünde yer alan harçlar 20.06.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yeniden belirlenmiş; harç tutarlarında indirim yapılmıştır. Yeniden belirlenen pasaport 
bedeli ve pasaport harçları konularında 2010/75, 2010/76 ve 2010/77 sayılı sirkülerlerimiz ile 
gerekli duyuru ve açıklamalar yapılmıştır.  
 
Pasaport almak için başvurarak 20.06.2010 tarihinden önce harcı ödeyen vatandaşlar 
tarafından pasaport harcına ilişkin fark tutarların iade edilmesi talebiyle Gelir Đdaresi 
Başkanlığına dilekçeler gönderildiği Başkanlık tarafından tespit edilmiştir. Buna istinaden 
2010/1 sayılı Harçlar Kanunu Đç Genelgesi yayınlanmıştır.  
 
Genelgede yapılan açıklamalara göre;  
 
20.06.2010 tarihinden itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için 2010/512 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenen harç tutarlarının uygulanması gerekmektedir. 
Dolayısıyla, 20.06.2010 tarihinden önce harcı tahsil edilmiş olmakla birlikte bu tarihten 
(20.06.2010) itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için, tarifedeki harç 
tutarlarının değişmesinden kaynaklanan fark harç tutarının mükelleflere iade edilmesi 
mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, 20.06.2010 tarihinden önce düzenlenmiş veya temdit 
edilmiş pasaportlara ilişkin olarak ödenen harçlarda söz konusu farka isabet eden harcın ise 
iade edilmesine imkan bulunmamaktadır.  
 
Bu çerçevede, pasaport harçlarına ilişkin iade talepleri için pasaport aslı ve harcın ödenmiş 
olduğuna ilişkin alındının aslı veya tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından onaylanmış 
örneği ile tahsilatı yapan veya adına tahsilat yapılan birime (vergi 
dairesi/malmüdürlüğü/muhasebe müdürlüğü) başvurulması ve ibraz edilen pasaportun 
20.06.2010 tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlendiği veya temdit edildiğinin anlaşılması 
halinde fazla tahsil olunan harcın ilgilisine ret ve iade edilmesi mümkün olacaktır.   
Saygılarımızla,  
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
EK:  
2010/1 Sayılı Harçlar Kanunu Đç Genelgesi  
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Konu : Pasaport harcı 

 

HARÇLAR KANUNU ĐÇ GENELGESĐ  

SIRA NO: 2010/1 

 

.........VERGĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞINA 

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 83 üncü maddesinde pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı 

tasdik işlemlerinden bu Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu; 84 üncü maddesinde pasaport 

harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişilerin ödemekle mükellef oldukları, 94 üncü maddesinde pasaport 

harçlarının peşin olarak alınacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" bölümünde 
de sürelerine göre pasaportlardan alınacak harç tutarları belirtilmiştir. 

Öte yandan, 20/6/2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7/6/2010 tarihli ve 2010/512 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile 492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" bölümünde yer alan harçlar 20/6/2010 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. 

Başkanlığımıza gönderilen dilekçelerde, pasaport almak için başvurarak 20/6/2010 tarihinden önce harcı ödeyen vatandaşlar 
tarafından pasaport harcına ilişkin fark tutarların iade edilmesi talep edilmektedir. 

Harç, idare tarafından verilen hizmet veya yapılan bir işlem karşılığında hizmet alan veya işlemin gerçekleştirilmesini isteyen 

kişiden tahsil edilen kamu geliridir. Pasaport işlemlerinde harç, pasaportun düzenlenmesi veya temdit edilmesi ile doğmakta 

olup pasaportlar, düzenlendiği tarih itibarıyla kanunda öngörülen tutar üzerinden harca tabi tutulacaktır. 

Buna göre, 20/6/2010 tarihinden itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yeniden belirlenen harç tutarlarının uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla, 20/6/2010 tarihinden önce harcı tahsil 

edilmiş olmakla birlikte bu tarihten (20/6/2010) itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için, tarifedeki harç 

tutarlarının değişmesinden kaynaklanan fark harç tutarının mükelleflere iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 20/6/2010 tarihinden önce düzenlenmiş veya temdit edilmiş pasaportlara ilişkin olarak ödenen harçlarda söz 

konusu farka isabet eden harcın ise iade edilmesine imkan bulunmamaktadır.  
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Bu çerçevede, pasaport harçlarına ilişkin iade talepleri için pasaport aslı ve harcın ödenmiş olduğuna ilişkin alındının aslı veya 

tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından onaylanmış örneği ile tahsilatı yapan veya adına tahsilat yapılan birime (vergi 

dairesi/malmüdürlüğü/muhasebe müdürlüğü) başvurulması ve ibraz edilen pasaportun 20/6/2010 tarihinden (bu tarih dahil) 

sonra düzenlendiği veya temdit edildiğinin anlaşılması halinde fazla tahsil olunan harcın ilgilisine ret ve iade edilmesi 
gerekmektedir.  

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.  

   

                                                                                                                    Mehmet KĐLCĐ 

                                                                                                                 Gelir Đdaresi Başkanı 
 


